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spelmännens årsmöte
X

Södermanlands
Spelmansförbund har en spelande styrelse, (Fyra S).
Traditionsenligt inledde
de lördagens årsmöte i
Malmköping med den
speciellt
komponerade
* årsmöteslåten.
Innan
förhandlingarna
(om igång hölls parentation
över medlemmar som avlidit
i förra årsmötet.
-^Södermanlands
spelDund är dess medlemplatt sa S^gren Olsson.
När medlemmar avlider förlorar vi både goda spelmanskamrater och en del av vårt
I förbund. Vi tackar dem för
vad de betytt för den s ö i »
ländska folkmusiken ochtflH*
förbundet.
Mötet gästades av landstingsrådet Margareta Berg,
som ock|å är ordförande i
Stiftelsen Kultur 1 Sörmland.
Med noggrannhet klubbade
hon den långa mden av beslut som fattades.
När det gällde Valen blev
det stora förändringar.

l
"Veckans visa " i Radio
Sörmland blev oc&äå den en
stor framgång.
När det gäller den koj
mande verksamheten
det, efter FolkÄiq|ik- och
dansåret, en återgång till
mera normala förhållande.
Ett stort antal stämmor och
träffar kommer att genomföras.

Foto: CARL-GUSTAF OLSS
Bert Perason, flankerad av Sören Olsson och (
Frohm, fick ta emot årets stipendium ur Qust
ters minnesfond.

Inli
ta Hedlund
Skoglund,
ta emat Söde:
mansförbunds.
Bert Persson,
fick ta emot åtets
ur Gustaf—W<
fond. Innan den n;
anden, Leif Jo!
klubban i borde1
de Spelman
årsmöte a
de förtroe

Från ungdomsgruppen ingår dansad» tipp oöh-köptedansett antal adjungerande leda- borganftärketmöter, som under 1990 utBland andra "minnesvärda
Hyllad
gjordes av: Patrik Anders- händelser märks Sörmländmannen""
son, Södertälje, Jonas Stenbrudmarschar^el 1 av Malmkö]
berg, Södertälje, Joakim Vikdska
ström, Strängnäs, Edvard
•komusiker erhåäJteett exAndersson, Katrineholm och
• Bönhörd
plar som g ^ C V * | I ; > i » !
ning, m w n u
,JJ —
Karin
Lind,
Sfcf
lamtliga iiyffcfit barrf unl f
Sören Olsson, Strängnäs,
infce.up
ftevisorerm
löd4råcet
efhblt
ffäBSettbahdet
har vid flera tidigare årsmöC^L-GUST^"
;ta
ten bett att få slippa. Den här berg, Stockholi
^^j^mraen iölfyärl
OHLSSON
gången blev han bönhörd. Wideri, Eski:
J
—
liksom
ersät
Leif Johansson, Huddinge,
Rönninge.
I blev hans efterträdare.
' Även Ulf Lundgren, Söder• Fortsätter
tälje, och Anita Hedlund,
I valberedningen for
Malmköping, hade undanbett sig återvaL På deras sto- ter: Ingvar Anderaon, i
lar sitter i fortsättningen Hå- tälje, Göte Kkrli
kan Frykmo, Farsta, och holm, Sören Rold
I Torsten Gau, Eskilstuna. Ny köping och Lars Härås,''
.ordinarie ledamot blev också hälla.
Till styrelsens samr
Birgitta Andersson, Södertälden kallas även representangrund av uppflyttning ter för förbundet» olika grup__
inare platser blev av- per.
„gående
. ordföranden, Sören
Året som gått dominerades
Olsson, samt Jonas Stenberg, av "Spelmansserri^ter i NySödertälje, qya suppleanter, köping" parallellt med uppKvarstående ordinarie le- spelningar för Zornmärket.
damöter är; Bernt Olsson,
Genomgende
ägnades.
Malmköping,
Christina Folkmusik- och dfnsåret
Frohm, Stockholm och Inge- 1990 stör uppmärksamhet,
mar Skoglund, Södertälje.
Omkring 2 500 personer I

,qfh

oi -

